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 Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante este mês de Fevereiro, a Igreja 
reza pelas seguintes intenções: 
 

Intenção Universal: 
 

– Por todos os que se encontram em 
provação, sobretudo os pobres, os refu-
giados e os marginalizados, para que 
encontrem acolhimento e conforto nas 
nossas comunidades. 
___________________________________ 

Mudança da Hora 
 

No próximo “fim de semana”, mais 
corretamente no início da próxima semana, 
passaremos à hora de Verão. Assim, à 
01:00 h. de Domingo, dia 26 de Março, a 
hora será adiantada 60 minutos (uma hora).  
____________________________________________ 

Primavera 
 

A Primavera, que para muitos de nós é 
considerada a melhor Estação do ano, 
entrará amanhã, dia 20 de Março, pelas 
10:29 h. 
____________________________________________ 

Eutanásia 

Perguntas e Respostas 
 

15 –  A legalização da eutanásia e 
do suicídio assistido são uma 
exigência do respeito pela liberdade 
de convicção e consciência e da 
liberdade religiosa, assim como da 
neutralidade ideológica do Estado? 
 

 Para justificar a legalização da 
eutanásia e do suicídio assistido, há quem 
alegue que dessa forma  o Estado não toma  

qualquer partido a respeito de conceções 
sobre o sentido da vida e da morte e 
respeita, apenas, a vontade e as conceções 
sobre o sentido da vida e da morte de quem 
solicita tais pedidos. 

Não é assim. O Estado e a ordem 
jurídica, ao autorizarem tal prática, dando-        
-lhes o seu apoio, estão a tomar partido, 
estão a confirmar que a vida permeada pelo 
sofrimento, ou em situações de total 
dependência dos outros, deixa de ter 
sentido e perde dignidade, pois só nessas 
situações seria lícito suprimi-la. 

Quando um doente pede para morrer 
porque acha que a sua vida não tem sentido 
ou perdeu dignidade, ou porque lhe parece 
um peso para os outros, a resposta que os 
serviços de saúde, a sociedade e o Estado 
devem dar a esse pedido não é: «Sim, a tua 
vida não tem sentido, a tua vida perdeu 
dignidade, és um peso para os outros». Mas 
a resposta deve ser outra: «Não, a tua vida 
não perdeu sentido, não perdeu dignidade, 
tem valor até ao fim, tu não és peso para os 
outros, continuas a ter valor incomensurável 
para todos nós». Esta é a resposta de quem 
coloca todas as suas energias ao serviço 
dos doentes mais vulneráveis e sofredores 
e, por isso, mais carecidos de cuidados e 
amor; a primeira é a atitude simplista e anti-       
-humana de quem não pretende implicar-se 
na questão do sentido da verdadeira 
«qualidade de vida» do próximo e embarca  
na solução fácil da eutanásia ou do suicídio 
assistido, 
 
(Nota Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa) 

____________________________________________ 

Sabias que… 

Samaritanos 
 

Os habitantes da zona central de Israel 
são “samaritanos”.  

Pelo ano 721 a. C., um rei assírio 
deportou para o exílio 27.000 judeus e subs- 
 
 
 

 

tituiu  a  população  hebraica por colonos 
estrangeiros que se separaram da religião 
judaica e repudiaram o Templo de 
Jerusalém. Foram considerados por parte 
dos judeus como hereges e pecadores.  

Jesus procura sempre deixar ficar bem 
os samaritanos: um  leproso samaritano foi 
o único a agradecer dentre os dez  que 
tinham sido curados; o bom samaritano é 
exemplo de solidariedade; a mulher samari-
tana aceita a salvação que Jesus lhe 
oferece... 
____________________________________________ 

De Parabéns... 
 

Esta semana estão de Parabéns, pelo 

seu aniversário natalício, a Leitora, Vera 
Moura, da Paróquia de Figueiró, amanhã, 
segunda-feira, dia 20 de Março e a Leitora 

Sofia Santos, da Paróquia de São Pedro de 
Sanfins de Ferreira, na próxima quarta-feira, 
dia 22 de Março. 

À Sofia e à Vera, o Jornal do Leitor 
deseja-vos muitas felicidades. 
____________________________________________ 

H u m o r 

A loira Bianca, passou uma semana de 
férias com o namorado Tony, com o avô e 
com a irmã, num cruzeiro. Quando 
regressaram, a mãe pergunta à Bianca: 

– Então, querida Bianca, correu tudo 
bem contigo, com a mana, o avô e o Tony? 

– Ah, sim, mamã, como seria de 
esperar... 

– E gostaste do cruzeiro? 
– Sim, mamã, gostei muito... 
– Mas o que é que te tocou mais? 
– Ora, a mão do Tony – respode a 

Bianca! 
____________________________________________ 

Votos de Boa Leitura 

e até para a semana 

se Deus quiser 
 

 

III Dom. Quaresma 
 

Embora com muitas alegrias, a nossa 
vida faz lembrar uma longa travessia pelo 
deserto, durante a qual somos constante-
mente atormentados pela sede.  

Ela manifesta-se por uma inquietação 
constante que nos faz andar à procura. 
Nunca estamos contentes com o que temos 
e somos. 

Atormenta-nos a sede dos bens 
materiais, agravada pela publicidade desta 
sociedade de consumo. Procuramos a paz, 
a compreensão, a amizade sincera e 
sonhamos com a glória da afirmação 
pessoal, de aplausos dos outros. Se nos 
descuidamos um momento, damos 
connosco mesmos a correr atrás de 
prazeres sensíveis que embrutecem. 

Afinal, qual é a verdadeira esperança 
que nos faz correr na vida? Quando e onde 
poderemos saciar esta sede de tantas 
coisas que nos atormenta constantemente? 
____________________________________________ 

1.ª Leitura  
(Ex 17, 3-7) 

 

Monição:  
 

Na longa peregrinação pelo deserto, depois da 
libertação do Egipto, o Povo de Deus sentiu-se 
atormentado pela sede e começou a murmurar contra 
Deus, em vez de confiar n’Ele. 

Com divina magnanimidade o Senhor respondeu-       
-lhe fazendo brotar torrentes de água do rochedo. 
 

Leitura: 
 

 Leitura do Livro do Êxodo 
 

3Naqueles dias, o povo israelita, 
atormentado pela sede, começou a 
altercar com Moisés, dizendo: «Porque 
nos tiraste do Egipto? Para nos deixares 
morrer à sede, a nós, aos nossos filhos e 
aos nossos rebanhos?» 4Então Moisés 
clamou ao Senhor, dizendo: «Que hei-de 
fazer a este povo? Pouco falta para me 
apedrejarem». 5O Senhor respondeu a 
Moisés:  «Passa  para a frente do povo  e  
 

 

 

 

 

leva contigo alguns anciãos de Israel. 
Toma na mão a vara com que fustigaste 
o Rio e põe-te a caminho. 6Eu estarei 
diante de ti, sobre o rochedo, no monte 
Horeb. Baterás no rochedo e dele sairá 
água; então o povo poderá beber». 
Moisés assim fez à vista dos anciãos de 
Israel. 7E chamou àquele lugar Massa e 
Meriba, por causa da altercação dos 
filhos de Israel e por terem tentado o 
Senhor, ao dizerem: «O Senhor está ou 
não no meio de nós?» 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Tem em atenção as interrogações do 
texto. Não são meras perguntas, mas 
acusações. Por isso, o tom elevado da 
interrogação mantém-se em toda a frase, 
como se em cada palavra houvesse uma 
interrogação. Exercita. 

Entretanto há palavras que podem ser 
difíceis: israelita / atormentado / altercar / 
apedrejarem / anciãos / fustigaste / Horeb 

(pronuncia-se levemente o “b” final)  /  
Massa (= mássá) / Meriba (= méribá) / 
altercação. 
 
Comentário: 
 

O relato é situado em Refidim (v. 1), um 
oásis na península do Sinai a cerca de uma 
dúzia de quilómetros do monte que se 
considera ser o da grande teofania do Sinai, 
o Djébel Músa.  

O episódio que constituiu uma prova e 
fonte de litígio, enquadra-se bem na vida no 
deserto do Sinai, onde abunda a fome e a 
sede e escasseiam os oásis; a narrativa é 
apresentada a dar lugar ao nome de dois 
sítios: «Meribá», que, segundo uma 
etimologia popular, designa a “disputa” ou 
“litígio” (do povo com Moisés) e «Massá», 
nome correspondente a prova ou tentação. 
Este pecado de falta de fé do povo na 
Providência divina é muitas vezes posto em 
relevo na Sagrada Escritura: Dt 6, 16; 9, 22-
24; 33, 8; Salm 95, 8-9. Também aparece 
sublinhada a falta de fé do próprio chefe, 
Moisés,  cuja  dúvida  o l evou  a  bater duas  
 

vezes na rocha (cf. Nm 20, 1-13; Dt 32, 51; 
Salm 106, 32). 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 94 (95), 1-2.6-7.8-9 (R. cf. 8) 

  

Monição:  
 

As provações de cada dia são como a sede 
corporal e podem ser encaradas como apelos a que 
renovemos a nossa confiança no Senhor. O salmo 94 
convida-nos a fazê-lo. 
  

Refrão:  
 

 SE HOJE OUVIRDES A VOZ DO SENHOR, 
 NÃO FECHEIS OS VOSSOS CORAÇÕES. 
  
Vinde, exultemos de alegria no Senhor, 
aclamemos a Deus, nosso salvador. 
Vamos à sua presença e dêmos graças, 
ao som de cânticos aclamemos o Senhor. 
  
Vinde, prostremo-nos em terra, 
adoremos o Senhor que nos criou. 
Pois Ele é o nosso Deus 
e nós o seu povo, as ovelhas do seu rebanho. 
  
Quem dera ouvísseis hoje a sua voz: 
«Não endureçais os vossos corações, 
como em Meriba, como no dia de Massa no deserto, 
onde vossos pais Me tentaram e provocaram, 
apesar de terem visto as minhas obras. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura  (Rm  5, 1-2.5-8 ) 

 

Monição:  
 

No texto da Carta aos fiéis de Roma, São Paulo 
repete-nos, embora por outras palavras, os 
ensinamentos da primeira Leitura: Deus acompanha 
cada um de nós – membro do Seu Povo – nos 
caminhos da vida. Apesar das nossas infidelidades e 
pecados, insiste em oferecer-nos a salvação, com 
gratuita e incondicional generosidade. 
 

Leitura: 
 

 Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Romanos  
 

Irmãos: 1Tendo sido justificados pela 
fé, estamos em paz com Deus, por Nosso 
Senhor Jesus Cristo, 2pelo qual temos 
acesso, na fé, a esta graça em que 
permanecemos  e  nos  gloriamos, apoia- 
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dos na esperança da glória de Deus. 
5Ora, a esperança não engana, porque o 
amor de Deus foi derramado em nossos 
corações pelo Espírito Santo que nos foi 
dado. 6Cristo morreu por nós, quando 
éramos ainda pecadores. 7Dificilmente 
alguém morre por um justo; por um 
homem bom, talvez alguém tivesse a 
coragem de morrer. 8Deus prova assim o 
seu amor para connosco: Cristo morreu 
por nós, quando éramos ainda peca-
dores. 
 

Palavra do Senhor, 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Atenção às frases longas, interrompidas 
por apostos e títulos.  Exemplifiquemos a 
primeira:  

”Irmãos” /// Tendo sido justificados pela 
fé // estamos em paz com Deus por Nosso 
Senhor Jesus Cristo // pelo qual temos 
acesso, na fé / a esta graça em que 
permanecemos e nos gloriamos // apoiados 
na esperança da Glória de Deus /// 

Exercita e aplica estas cesuras e usa 
correctamente o mesmo método, até ao 
final da Leitura. 
 

 Comentário: 
 

Dentro do tema central da epístola, a 
obra da nossa justificação realizada por 
Cristo, São Paulo aponta aqui os efeitos 
desta sua obra salvadora: a «paz» (v. 1), o 
«acesso à graça», um orgulho santo, e a 
esperança (v. 2), uma «esperança que não 
engana», porque tem como fundamento o 
«amor de Deus». «Esta graça em que 
permanecemos» é a graça santificante, a 
graça da justificação, que nos torna santos, 
justos, amigos de Deus e em paz com Ele.  

V. 5 «A esperança não engana», não 
nos deixa confundidos, um tema desen-
volvido a fundo na encíclica Spe salvi. A 
teologia católica insiste numa qualidade da 
virtude teologal da esperança: a certeza, 
que procede da virtude da fé e que se 
baseia na fidelidade de Deus às suas 
promessas, na sua misericórdia e omnipo-
tência. Esta firmeza da esperança não obsta 
a uma certa desconfiança de si próprio, pelo 
mau uso que se possa vir a fazer da 
liberdade: daqui a recomendação de São 
Paulo: «trabalhai com temor e tremor na 
vossa salvação» (Filp 2, 12). «O amor de 
Deus foi derramado em nossos corações»; 
aqui está a garantia de que a nossa 
esperança não é ilusória, mas firme. Este 
amor não é apenas algo que se situa fora 
de nós próprios, uma mera atitude de 
benevolência divina extrínseca, mas é um 
dom que se encontra derramado em nossos  

 

 

corações «pelo Espírito Santo que nos foi 
dado».  

V. 6-8 –  Este amor de Deus não é uma 
teoria, pois ele se revela na morte de Jesus 
pelos pecadores. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

 

Monição:  
 

No diálogo com a samaritana, junto ao poço de 
Sicar, Jesus acaba por lhe revelar que só Ele pode 
tornar-nos felizes. 

Agradeçamos-lhe esta verdade que nos torna 
felizes e manifestemos a nossa alegria, aclamando o 
Evangelho.  

 

Refrão:       A Salvação, a glória e o poder 
A Jesus Cristo, Nosso Senhor. 

 
Senhor, Vós sois o Salvador do mundo: 
dai-nos a água viva, para não termos sede. 

____________________________________________ 

Evangelho (Jo 4, 5-42) 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João 
 

5Naquele tempo, chegou Jesus a uma cidade da 
Samaria, chamada Sicar, junto da propriedade que 
Jacob tinha dado a seu filho José, 6onde estava a fonte 
de Jacob. Jesus, cansado da caminhada, sentou-Se à 
beira do poço. Era por volta do meio-dia. 7Veio uma 
mulher da Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus: 
«Dá-Me de beber». 8Os discípulos tinham ido à cidade 
comprar alimentos. 9Respondeu-Lhe a samaritana: 
«Como é que Tu, sendo judeu, me pedes de beber, 
sendo eu samaritana?» De facto, os judeus não se dão 
com os samaritanos. 10Disse-lhe Jesus: «Se 
conhecesses o dom de Deus e quem é Aquele que te 
diz: ‘Dá-Me de beber’, tu é que Lhe pedirias e Ele te 
daria água viva». 11Respondeu-Lhe a mulher: «Senhor, 
Tu nem sequer tens um balde, e o poço é fundo: donde 
Te vem a água viva? 12Serás Tu maior do que o nosso 
pai Jacob, que nos deu este poço, do qual ele mesmo 
bebeu, com os seus filhos e os seus rebanhos?» 
13Disse-Lhe Jesus: «Todo aquele que bebe desta água 
voltará a ter sede. 14Mas aquele que beber da água que 
Eu lhe der nunca mais terá sede: a água que Eu lhe 
der tornar-se-á nele uma nascente que jorra para a 
vida eterna». 15«Senhor, – suplicou a mulher – dá-me 
dessa água, para que eu não sinta mais sede e não 
tenha de vir aqui buscá-la». 16Disse-lhe Jesus: «Vai 
chamar o teu marido e volta aqui». 17Respondeu-lhe a 
mulher: «Não tenho marido». Jesus replicou: «Disseste 
bem que não tens marido, 18pois tiveste cinco e aquele 
que tens agora não é teu marido. Neste ponto falaste 
verdade». 19Disse-lhe a mulher: «Senhor, vejo que és 
profeta. 20Os nossos antepassados adoraram neste 
monte, e vós dizeis que é em Jerusalém que se deve 
adorar». 21Disse-lhe Jesus: «Mulher, podes acreditar 
em Mim: Vai chegar a hora em que nem neste monte 
nem em Jerusalém adorareis o Pai. 22Vós adorais o 
que não conheceis; nós adoramos o que conhecemos, 
porque a salvação vem dos judeus. 23Mas vai chegar a 
hora – e já chegou – em que os verdadeiros 
adoradores hão-de adorar o Pai em espírito e verdade, 
pois são esses os adoradores que o Pai deseja. 24Deus 
é espírito e os seus adoradores devem adorá-l’O em 
espírito e verdade». 25Disse-Lhe a mulher: «Eu sei que 
há-de vir o Messias, isto é, Aquele que chamam Cristo. 
Quando vier, há-de anunciar-nos todas as coisas».  
  
 

  26Respondeu-lhe Jesus: «Sou Eu, que estou a falar 
contigo». [27Nisto, chegaram os discípulos e ficaram 
admirados por Ele estar a falar com aquela mulher, 
mas nenhum deles Lhe perguntou: «Que pretendes?» 
ou então: «Porque falas com ela?» 28A mulher deixou a 
bilha, correu à cidade e falou a todos: 29«Vinde ver um 
homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será Ele o 
Messias?» 30Eles saíram da cidade e vieram ter com 
Jesus. 31Entretanto, os discípulos insistiam com Ele, 
dizendo: «Mestre, come». 32Mas Ele respondeu-lhes: 
«Eu tenho um alimento para comer que vós não 
conheceis». 33Os discípulos perguntavam uns aos 
outros: «Porventura alguém Lhe trouxe de comer?» 
34Disse-lhes Jesus: «O meu alimento é fazer a vontade 
d’Aquele que Me enviou e realizar a sua obra. 35Não 
dizeis vós que dentro de quatro meses chegará o 
tempo da colheita? Pois bem, Eu digo-vos: Erguei os 
olhos e vede os campos, que já estão loiros para a 
ceifa. 36Já o ceifeiro recebe o salário e recolhe o fruto 
para a vida eterna e, deste modo, se alegra o 
semeador juntamente com o ceifeiro. 37Nisto se verifica 
o ditado: ‘Um é o que semeia e outro o que ceifa’. 38Eu 
mandei-vos ceifar o que não trabalhastes. Outros 
trabalharam e vós aproveitais-vos do seu trabalho». 
39Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram em 
Jesus, por causa da palavra da mulher, [que 
testemunhava: «Ele disse-me tudo o que eu fiz». 40Por 
isso] os samaritanos, quando vieram ao encontro de 
Jesus, pediram-Lhe que ficasse com eles. E ficou lá 
dois dias. 41Ao ouvi-l’O, muitos acreditaram 42e diziam à 
mulher: «Já não é por causa das tuas palavras que 
acreditamos. Nós próprios ouvimos e sabemos que Ele 
é realmente o Salvador do mundo». 
 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 

 
A leitura contém uma das mais 

encantadoras cenas de todo o Evangelho. 
Um belíssimo diálogo pedagógico inicial 
conduz a uma proposta misteriosa de Jesus 
(v.10), que suscita o vivo interesse da 
mulher, a qual passa da incompreensão (vv. 
11-12) ao acolhimento da auto-revelação de 
Jesus e a tornar-se por fim numa apóstola 
de Cristo. O diálogo atinge o clímax, o ponto 
culminante, no v. 26: «(o Messias) sou Eu, 
que estou a falar contigo!» 

V. 5-6 – «Sicar», que muitos querem 
identificar com a Siquém dos tempos dos 
Patriarcas, destruída em grande parte por 
João Hircano em 128 a. C., costuma 
identificar-se com a actual Askar, no sopé 
do monte Ebal, perto da antiga Siquém e da 
actual Nablus, a maior cidade dos 
palestinos (cf. Gn 33, 19; 48, 22; Jos 24, 32. 
O «poço», com 32 metros, conserva-se na 
cripta duma igreja feita pelos cruzados 
sobre as ruínas de templos sucessivamente 
destruídos, primeiro pelos samaritanos, 
depois pelos maometanos por duas vezes; 
em 1863 uma comunidade grega ortodoxa 
reconstruiu essa cripta, onde o peregrino 
continua a poder beber água tirada com um 
balde preso a uma corda.  

V. 6 «Jesus, cansado da caminhada, 

sentou-Se à beira do poço». João, que 
pretende demonstrar a divindade de Jesus 
no seu Evangelho (cf.Jo 20,31), não descui-  
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da deixar ver bem clara a humanidade do 
Senhor. Eis o belíssimo comentário de 
Santo Agostinho: «Não é em vão que se 
fatiga o poder de Deus. Não é em vão que 
se fatiga Aquele cuja ausência nos causa 
fadiga e cuja presença nos conforta. (...) 
Jesus fatigou-Se com o caminho por nosso 
amor. Encontramos ali Jesus que é força e 
encontramo-Lo fatigado. Jesus é forte e é 
fraco. (...) A força de Cristo deu-nos a vida e 
a fraqueza de Cristo deu-nos a nova vida. A 
força de Cristo fez que existisse o que não 
existia; a fraqueza de Cristo fez que não 
perecesse o que existia. Cristo criou-nos 
pela sua força e salvou-nos pela sua 
fraqueza» (In Ioh. Tractus XV, 6). 

V.9 – «Sendo eu samaritana». Os 
samaritanos eram um povo misto, resultado 
do cruzamento dos judeus não desterrados 
por Sargão II na destruição do reino do 
Norte em 721, com os colonos assírios que 
para ali foram mandados. As rivalidades, 
que vinham dos inícios da monarquia, com 
a divisão em dois reinos (cf. 1 Re 12; 17, 
24-34), acirraram-se com a reforma de 
Esdras e Neemias no regresso do exílio, até 
que se consumou o cisma religioso. Eles 
consideravam-se autênticos israelitas e 
seguiam os cinco livros de Moisés (o 
Pentateuco Samaritano). Mas os judeus 
consideravam-nos semi-pagãos e cismáti-
cos, pois sobre o monte Garizim tinham 
chegado a construir um templo, rival do de 
Jerusalém. O ódio e desprezo dos judeus 
pelos samaritanos era tão grande que, 
quando querem insultar a Jesus chamam-no 
«samaritano» (Jo 8, 48), o que equivalia a 
chamar-Lhe um renegado, talvez pelos 
contactos de Jesus com as gentes da 
Samaria, quando um judeu praticante devia 
abster-se de todo o contacto com os 
samaritanos. 

V. 10 – 15 – «Se conhecesses…»: 
conhecer, na linguagem bíblica, não se 
reduz a estar informado, mas implica uma 
vivência, como se Jesus dissesse: «Se tu 
tivesses a experiência da vida que Deus 
tem para te dar...». «Água viva»: dá-se aqui 
um mal-entendido, pois a samaritana pensa 
em água corrente, por oposição à água 
estagnada do poço, quando Jesus lhe fala 
assim, recorrendo a um símbolo bíblico 
tradicional (cf. Is 12, 3; 44, 3; Jr 2, 13; 17, 
13; Salm 36, 10; ver Apoc 21, 6; 22, 17) 
para falar dum dom divino que no IV 
Evangelho se exprime em diversas 
categorias sobrenaturais paralelas e que se 
iluminam mutuamente: vida eterna, 
salvação, o próprio Jesus, o Espírito Santo, 
como se explicita em 7, 38-39. A imagem da 
água viva tem mais força se temos em 
conta o que diz o Targum acerca dum poço 
de  Jacob  que  transbordou  jorrando  água  
 

3 – Pelos órfãos, as viúvas e todos os que sofrem, 
para que o Senhor lhes dê a água viva, 
os proteja, lhes dê alívio e os conforte, 
oremos. Irmãos. 

 
4 – Pelos catecúmenos que caminham para a Páscoa, 

para que o Senhor lhes dê a água viva 
e os ensine a perdoar e a repartir,  
oremos, irmãos. 

 
5 – Por todos nós aqui reunidos em assembleia, 

para que o Senhor nos dê a água viva 
e não deixe que fechemos os nossos corações, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 20 – S. José, Esposo da Virgem Santa        
              Maria (transferida de Domingo, dia19); 

Dia 25 – Anunciação do Senhor (De hoje a 9         

                  meses nascerá o Menino Jesus). 
____________________________________________ 

Os Papas 

(de Pedro ao Papa Francisco) 

 

“Lúcio III” 

(1181 – 1185) 
 

Em 1184 presidiu ao Concílio de Verona 
com a presença imperial. Este concílio 
tomou fortes medidas contra as heresias da 
altura, constituindo as bases do Tribunal da 
Inquisição, posteriormente adoptado por 
Inocêncio III (1198 – 1216). 

 

“Urbano III” 

(1185 – 1187) 
 

Viu-se a braços com um conflito, 
relacionado com o facto de Henrique VI, 
filho do imperador Frederico I, casar com 
Constância, a única herdeira da Sicília, 
preparando assim um domínio imperial na 
Itália. 

 

“Gregório VIII” 

(1187) 
 

Com um pontificado muito curto (um dos 
mais efémeros da História da Igreja), 
reconciliou Frederico, o “Barba Rôxa”, com 
Roma. 

 

“Clemente III” 

(1187 – 1191) 
 

Debateu-se com duas grandes 
questões: a pacificação de Roma e a 
cruzada planeada pelo seu antecessor. 
Conseguiu conciliar os romanos com a 
Santa Sé. Apelando aos príncipes cristãos, 
lançou a Terceira Cruzada. 

durante 20 anos.   

V.17 «Tiveste cinco maridos»: O 
contexto deixa ver que a mulher tinha 
levado uma vida escandalosa (ver v. 29); 
embora alguns queiram ver que temos aqui 
um símbolo do antigo politeísmo dos 
samaritanos (2 Re 17, 29-41) que adoraram 
5 ídolos (na realidade o texto fala de 7) e 
agora tinham um culto ilegítimo; mas esta 
hipotética alusão não anularia o valor do 
acontecimento relatado.  

V.19-24 – Ao ver que Jesus penetra nos 
segredos da sua vida irregular, reconhece 
que está diante dum profeta, por isso lhe 
põe a grande questão que opunha os 
samaritanos aos judeus, a saber, o lugar do 
culto (cf. Dt 12, 5), que eles celebravam no 
monte Garizim, mesmo depois de destruído 
o seu templo cismático por João Hircano. 
Jesus declara que com Ele tinha chegado a 
hora em que já não tem sentido essa 
questão acerca do «lugar», pois o culto 
antigo ficava ultrapassado e abolido, sendo 
Ele próprio o novo templo (cf. Jo 2, 19.21). 
Começava um novo culto «em espírito e 
verdade»; mas isto não significa um culto 
mais interior e menos ritualista, como 
pregaram os profetas, nem que se devam 
suprimir todos os ritos externos. Trata-se de 
que Deus é espírito (cf. v. 24), isto é, que 
infunde uma nova vida, a sua vida divina; 
por isso o culto tem de corresponder a essa 
novidade de vida (Rom 6, 19), digamos, um 
culto que nos envolva na própria vida 
trinitária: adorar o Pai no Espírito Santo (sob 
o seu impulso) e na Verdade (através de 
Jesus que é a Verdade: 1, 14; 14, 6). 

V.35-38 – É fácil de descobrir o sentido 
da alegoria do semeador e dos ceifeiros: 
nos campos de trigo há um espaço de 
tempo entre a sementeira e a ceifa, mas no 
campo de Deus o fruto pode ser imediato, 
como aconteceu ali; no entanto, o habitual 
será que se confirme o ditado (v. 37; ver Miq 
6, 15; Act 8, 4-25). Os discípulos aparecem 
como os ceifeiros enviados a colher o que 
«outros» – os profetas e Jesus 
principalmente –  semearam. 

V. 42 «Salvador do mundo»: – cf. 3, 
17; 12, 47; 1 Jo 4, 14; Is 19, 20; 43, 3; Lc 1, 
47; 1 Tm 4, 10; Filp 3, 20; Mt 1, 21; Act 5, 
31; 13, 23.  
____________________________________________ 

Oração Universal 

 

1 – Pela Igreja, por esta Diocese do Porto e suas          
    comunidades, 

para que o Senhor lhes dê a água viva 
e as torne fonte de graça e de perdão, 
oremos, irmãos. 

 
2 – Pelos responsáveis e governantes deste mundo, 

para que o Senhor lhes dê a água viva 
e faça deles homens de paz e de justiça,   or.. irm. 
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